
enkla sjukstugor till riktiga sjuk-
hus och framväxten av dagens läns-
sjukvård. 

Med orden ”tack för en oerhört in-
tressant historielektion”, överräck-
te åldermannen Monica Elgh varsin 
blombukett till de båda herrarna 
innan det var dags för de försam-
lade Gillesmedlemmarna att bryta 
upp och bege sig till Residenset.

100-årsminne
En stor begivenhet som Carlstads-
Gillet deltagit i under gångna året 
är firandet av 100-årsminnet av 
Värmlands regementes flytt från 
Trossnäs till kasernerna i Karlstad. 
Gillesmedlemmar fanns på plats 
när händelsen uppmärksammades 
en strålande vacker julidag med 
programpunkter som Nors hem-
bygdsförening arrangerade vid de 
gamla excersisfälten på Trossnäs.

Den 31 augusti var Carlstads-Gil-
let medarrangör när minnet av flyt-
ten högtidlighölls vid en ceremoni 
på Kasernhöjden, där Monica Elgh 
var en av talarna. 

I samband med denna avtäcktes 
också Carlstads-Gillets 31:a upplys-
ningstavla som tillkommit i samar-
bete med Karlstads kommun. Den 
redogör kortfattat för detta kapitel 
i den värmländska militärhisto-
rien och är placerad vid nuvarande 

vandrarhemmet på Kasernhöjden.
När Karlstads kommun arrange-

rade en kartvecka på Stadsbibliote-
ket i november fanns representan-
ter för Carlstads-Gillet på plats en 
av eftermiddagarna för att svara på 
frågor. Då hölls även en uppskattad 
föreläsning kring gamla Karlstads-
kartor av hedersgillesbrodern Per 
Berggrén. 

På skyltsöndagen arrangerade 
Carlstads-Gillet visning av gamla 
Karlstadsbilder för allmänheten i 
Marmorsalen i Gamla Wermlands-
banken, med Bill Ivarsson och 
Bengt Johansson vid rodret. Gillet 
bjöd samtidigt på kaffe, saft och pep-
parkaka.

Carlstads-Gillets medlemmar öns-
kas god fortsättning på 2014!

När deltagarna i 2013 års 
Höstgille, den 14 november, 
tog en rask promenad från 
Gamla Wermlandsbanken 
till Residenset för att avnjuta 
den läckra buffé som dukats 
fram i Svenska Migrations-
centrets lokaler, rådde sam-
ma mildväder som präglat 
hela hösten. Snön som föll 
över Karlstad i början av de-
cember försvann snabbt och 
jul- och nyårshelgen blev 
rekordvarm.

Eftersom måltiden förlagts till Re-
sidenset denna gång, blev det en 
komprimerad samvaro i Gamla 
Wermlandsbanken. Mötesförhand-
lingarna klarades av i snabb takt 
och inleddes traditionsenligt med 
intag av tio nya Gillesmedlemm-
mar, sedan åldermannen Monica 
Elgh hälsat de omkring 120 med-
lemmar som slagit sig ner i bänkra-
derna välkomna.

Därefter följde parentation över 
nio avlidna Gillesmedlemmar, där-
ibland hedersgillesmedlemmarna 
Lars Wennberg och Per Jan Wåll-
gren. Skrivaren Erik Hellberg före-
drog rådsberättelsen över gångna 
arbetsåret, under vilket rådet sam-
manträffat nio gånger. I sin ekono-
miska redogörelse berättade skatt-
mästaren Lennart Hellqvist bland 
annat att Carlstads-Gillet under 
året investerat i ett redigeringspro-
gram för tidskiften Gillet, vilket del-
vis finansierats genom egna fond-

medel samt bidrag från Karlstads 
kommun. Skattmästaren kunde 
även konstatera att annonsintäk-
ter bidragit till att hålla nere tryck-
kostnaderna för medlemstidningen 
2013.

Skattmästaren avtackades
Beträffande sammansättningen av 
rådet, som beviljades ansvarsfrihet 
från verksamhetsåret, inträffade 
inga förändringar. Monica Elgh 
omvaldes som ålderman på ett år 
och omval på två år skedde för öv-
riga rådsmedlemmar vars mandat-
period hade gått ut. Även räken-
skapsgranskare och valdelegerade 
omvaldes på sina poster. På detta 
höstgille avtackades Per Anders 

Olson för sina mångåriga insatser 
som skattmästare fram till och med 
2011, och hedrades med ett konst-
verk i trä av Hans Tilly.

Sista programpunkten i Gamla 
Wermlandsbanken denna kväll 
var ett föredrag, ”En tidsresa med 
landstinget under 150 år”, om 
Landstinget i Värmland som hös-
ten 2013 firat sitt 150-årsjubileum. 
Det hölls av Anders Ajaxson och 
Staffan Svanqvist, båda lokalt väl-
kända journalistnamn, och genom-
fördes precis så proffsigt som man 
kunde förvänta sig. 

Som redaktörer för den nyligen 
utkomna boken ”Vårt LiV” gav de 
en förnämlig inblick i hur sjukvår-
den i Värmland organiserats från 

Upplysningstavlan avtäcktes i samband med en minnesceremoni på Kasernhöjd-
en den 31 augusti. Foto: Erik Bonde

Carlstads-Gillets ålderman Monica Elgh var en av talarna när 100-årsminnet av 
Värmlands regementes flytt från Trossnäs till Karlstad högtidlighölls.
 Foto: Per Berggrén

Carlstads-Gillet hälsar följande tio nya medlemmar välkomna: Mikael 
Blomquist, Gustaf Ekman, Roger Carlsson, Fredrik Elgh, Helen Holm-
gren, Eva Högman Harvig, Dan Martinsson, Leif Persson, Thomas 
Sigfridson och Charlotta Wållgren.

31 januari är sista betalningsdag för medlems-
avgiften.
9 maj äger vårgillet 2014 rum.
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